
Nordic ID ja IBM iX yhteistyö rikkoo RFID-teknologian rajoja IBM Instant Checkout:illa 
 

Nordic ID on Euroopan johtava reaaliaikaisen tavaravirtojen hallinta- ja seurantaratkaisuja kehittävä 

teknologiayritys. IBM iX, IBM:n muotoilu- ja konsultointiyksikkö, on kehittänyt itsepalvelukassainnovaation, 

joka tulee mullistamaan  asiakaskokemusta.   

Tutkimuksen mukaan 56% kaupassakävijöistä hylkää ostoksensa kassajonossa, jos he arvioivat joutuvansa 

jonottamaan yli kuusi minuuttia. IBM Instant Checkout on 15 kertaa nopeampi kuin perinteinen 

itsepalvelukassa, ja seitsemän kertaa nopeampi kuin tavallinen kassa. Ostostapahtuman tekeminen kestää vain 

noin 5 sekuntia. Sen sijaan, että asiakas skannaa jokaisen tuotteen yksitellen, hän pystyy skannaamaan koko 

ostoskassin tai -korin kerralla. Tämän sujuvan ja täsmällisen ostokokemuksen mahdollistaa Nordic ID:n 

teknologia. Innovatiivinen RFID-ratkaisu on osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka tulee mullistamaan 

asiakaskokemusta. Nordic ID on kehittänyt RAIN RFID -ratkaisua tiiviissä yhteistyössä IBM iX:n kanssa 

itsepalveluinnovaation mahdollistamiseksi.  

”Yhteistyö Nordic ID:n kanssa on ollut ratkaisevaa innovaation onnistumisen kannalta. Odotamme 

mielenkiinnolla yhteistyömme jatkoa, eli innovaation ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien kehittämistä, jotka 

hyödyttävät sekä asiakkaita että kauppiaita pystyvät hyödyntämään,” sanoo Lindsay Herbert, IBM iX:n keksijä 

ja Digital Transformation Leader. 

”Yhteistyömme IBM iX:n kanssa määrittelee tulevaisuuden shoppailua. Tämä ratkaisu on täydellinen esimerkki 

siitä, kuinka RD- tiimimme maailmanluokan asiantuntijuudellaan siirtää rajoja siitä mitä on mahdollista 

saavuttaa teknologiallamme. Luomme jokaiseen esineeseen oman digitaalisen identiteetin, joka mahdollistaa 

sen reaaliaikaisen seurannan sekä tuomisen IoT-ympäristöön. Tämä luo uniikkeja tilanteita käyttää ja 

analysoida esineistä kerättyä dataa. Kuvittele kuinka hyvän asiakaskokemuksen tällainen äärimmäisen nopea 

ostotapahtuma luo. Puhumattakaan analysointimahdollisuuksista, jotka kaupan täysi pilveenliitettävyys 

tarjoaa,” sanoo Juha Reima, CEO, Nordic ID. 

 
Itsepalvelukassainnovaation kehittämisessä Nordic ID on toiminut IBM iX:n laitekumppanina. Innovaatio antaa 

kuluttajan kokea tulevaisuuden ostoksilla käyntiä jo tänään!  
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Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö. Yhtiö mahdollistaa esineiden yksilöllisen tunnistettavuuden ja 

tekee niistä seurattavia läpi niiden koko elinkaaren. Nordic ID tuottaa seurantatietoon liittyvää reaaliaikaista 

informaatiota asiakkaidensa päätöksenteon tueksi. Pilvipohjainen PaaS-palveluratkaisu (PaaS, Platform as a 

Service) yhdistää tavaravirran jokaisen yksittäisen esineen yrityksen tietojärjestelmiin. Yhtiön missiona on 

mahdollistaa täydellinen digijalanjälki materiaalinhallinnan keinoin. www.nordicid.fi 

IBM iX offers creative solutions for business strategy and experience design to solve complex business 

challenges. It works at the intersection of strategy, creativity, and technology to help its clients digitally 

reinvent their businesses. Partner with IBM iX to define strategy, create exceptional experiences, and build 

businesses, by design. More information www.ibm.com/services/ibmix 

 


